
  
 
 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     เรื่อง 

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

                                                  
 

 ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  ข อ ป ร ะ ก า ศ ร า ย ชื่ อ โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย                          
ประจ าปีงบประมาณ 2558 แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและ          
การพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ งบเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ดังนี้ 
 

1. โครงการวิจัย เรื่อง “นาโนเจลชนิดตอบสนองต่อพีเอชบรรจุยาด็อกโซรูบิซินส าหรับการรักษามะเร็งล าไส้ใหญ่: 
ความเป็นพิษต่อเซลล์และฤทธิ์ต้านมะเร็ง” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมร ศักดิ์ (75%)  ผู้อ านวยการชุดโครงการ 
  สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ 
  นางสาวสมกมล  แม้นจันทร์   (25%)  ผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลาท าการวิจัย 1 ปี      งบประมาณ 750,000 บาท 
 

2. โครงการวิจัย เรื่อง “การใช้น้ ากึ่งวิกฤตเพ่ือสกัดเพคตินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรของไทย” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ (75%) ผู้อ านวยการชุดโครงการ 
  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล     (25%)  ผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลาท าการวิจัย 1 ปี      งบประมาณ 500,000 บาท 
 

3. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยส่วนสกัดจากเนื้อมะพร้าวที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ” 
โดย เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์    (40%) ผู้อ านวยการชุดโครงการ 
  สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ 
  เภสัชกรหญิง ผศ.ดร.ปารณีย์  มีแต้ม    (10%) ผู้ร่วมวิจัย    
  เภสัชกรหญิง อาจารย์ ดร. นุชจิรา พงศ์นิมิตประเสริฐ  (10%) ผู้ร่วมวิจัย  
  เภสัชกรหญิง อาจารย์ ดร.ทสมาพร  สุขวัฒนาสินิทธิ์  (10%) ผู้ร่วมวิจัย  
  เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.สนทยา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์  (10%) ผู้ร่วมวิจัย   
  นายวันธันวา  ครองระวะ      (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลาท าการวิจัย 1 ปี      งบประมาณ 490,000บาท 
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4. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดแบบโปร่งใสจากพอลิเมอร์น าไฟฟ้าและกราฟีน        
ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมแสง” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรดา หล่อยืนยง (60%)  ผู้อ านวยการชุดโครงการ 
  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  รองศาสตราจารย์ ดร.อาชาไนย  บัวศรี (40%)  ผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลาท าการวิจัย 1 ปี      งบประมาณ 300,000 บาท 
 

5. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดแบบโปร่งแสงจากพอลิเมอร์ชีวภาพและแผ่น         
นาโนกราฟีนส าหรับการประยุกต์ใช้งานเป็นฟิลม์อัจฉริยะ” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาชาไนย  บัวศรี (60%)  ผู้อ านวยการชุดโครงการ 
  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรดา หล่อยืนยง (40%)   ผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลาท าการวิจัย 1 ปี      งบประมาณ 300,000 บาท 
 

6. โครงการวิจัย เรื่อง “ผลของออร์กาโนเคลย์เมื่อใช้เป็นสารช่วยผสมและสารปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ผสม” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ วัชรวชิานันท์ (100%) ผู้อ านวยการชุดโครงการ 
  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระยะเวลาท าการวิจัย 1 ปี      งบประมาณ 350,000บาท 
 

7. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแบบบ้านพ้ืนถิ่นต้นแบบเพ่ือตอบสนองต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง   
ของสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ” 

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว  ปาณินท์  (80%)   ผู้อ านวยการชุดโครงการ 
  สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  อาจารย์ ธนาคาร โมกขะสมิต   (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลาท าการวิจัย 1 ปี      งบประมาณ 500,000บาท 
 

8. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาผงสีนาโนโทนชมพูประเภทมาลายาไอต์ส าหรับเคลือบกระเบื้อง                      
ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง” 

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ  ยงวณิชย์ (100%)  ผู้อ านวยการชุดโครงการ 
  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระยะเวลาท าการวิจัย 1 ปี      งบประมาณ 300,000 บาท 
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9. โครงการวิจัย เรื่อง “การปรับปรุงกระบวนการผลิตตะไคร้และใบโหระพาอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศกรณ์  มหาโยธี    (70%) ผู้อ านวยการชุดโครงการ 
  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ (30%) ผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลาท าการวิจัย 1 ปี      งบประมาณ 500,000 บาท 
 

10. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาความสามารถของครูภาษาอังกฤษในการผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้             
เพ่ือเสริมสร้างสามัตถิยะด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์ให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนครปฐม” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรีา  ชิรเวทย ์ (70%)  ผู้อ านวยการชุดโครงการ 
  สังกดั คณะอักษรศาสตร์ 
  อาจารย์เจษฏา บญุมาโฮม  (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 

  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จีรารัตน์ ชิรเวทย์  (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 

  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

  อาจารย์เบญจวรรณ สหวชัรินทร์  (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 

  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
ระยะเวลาท าการวิจัย 1 ปี      งบประมาณ 600,000 บาท 
 

11. โครงการวิจัย เรื่อง “รูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ชุมชนที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร จันทรน าชู   (60%)  ผู้อ านวยการชุดโครงการ 
  สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ 

   รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สังข์รักษา  (25%)  ผู้ร่วมวิจัย 
   อาจารย์ ดร.ยุวรี ผลพันธิน    (15%)  ผู้ร่วมวิจัย 

ระยะเวลาท าการวิจัย 1 ปี      งบประมาณ 300,000บาท 
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12. โครงการวิจัย เรื่อง “วัฒนธรรมข้าว 8 กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี” 
โดย นายสรกิจ  โศภิตกุล     (50%)  ผู้อ านวยการชุดโครงการ 
  สังกัด กองบริการการศึกษา 
  นางสาวราตรี   แจม่นิยม    (50%)  ผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลาท าการวิจัย 1 ปี      งบประมาณ 380,000บาท 
 

13. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยและสภาวะสบาย                  
ของผู้ใช้อาคารก่อนและหลังการเปลี่ยนเวลาการเปิด -ปิดภาคการศึกษาในประเทศไทยให้สอดคล้อง                               
กับกลุ่มประเทศอาเซียน” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณี  มงคลสวัสด์ิ (35%)  ผู้อ านวยการชุดโครงการ 
  สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา มหัทธนทวี  (25%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  อาจารย์ ดร.ทยากร จารุชัยมนตรี  (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  อาจารย์ ดร.นนท์ คุณค้ าชู   (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลาท าการวิจัย 1 ปี      งบประมาณ 250,000บาท 
 

14. โครงการวิจัย เรื่อง “การออกแบบภายในโรงแรมขนาดเล็กริมแม่น้ าเจ้าพระยา: ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการส่งเสริมท่องเที่ยวไทย” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์  ตรีตรง   (25%) ผู้อ านวยการชุดโครงการ 
  สังกัด คณะมัณฑนศิลป์ 
  รองศาสตราจารย์ ร้อยต ารวจเอก ดร. อนุชา  แพ่งเกษร  (25%) ผู้ร่วมวิจัย 
  รองศาสตราจารย์นพพร วิวรรธกะ    (25%) ผู้ร่วมวิจัย 
  อาจารย์ ดร.นุชภางค์ แก้วนิล    (25%) ผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลาท าการวิจัย 1 ปี      งบประมาณ 688,800บาท 
 

15. โครงการวิจัย เรื่อง “ต้นแบบคู่มือท่องเที่ยวบนอุปกรณ์สื่อสารและสมาร์ทโฟนส าหรับแหล่งท่องเที่ยว                   
เชิงศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม” 
โดย อาจารย์ ดร.พรทรัพย์ พรสวัสดิ์    (60%)  ผู้อ านวยการชุดโครงการ 
  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ 
  อาจารย์วรรณภา พนิตสุภากมล   (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  อ. ศิวพร สุวรรณมณี    (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลาท าการวิจัย 1 ปี      งบประมาณ 240,000บาท 






